
 ا فدية عن الشعر، ليست الفدية عن الشعر ملاذا؟ ألن العشر ال قيمة  عن عذاب افدية يفدي؛ وليس املراد أ

؟ ربع فدية نعم؟  له ولو أننا قلنا بأا فدية الشعر لكان شائبا الذي ما يف رأسه إال الربع من الشعر كم عليه

؛ وليس كذلك فهي  كان شعره طويل تكون فديته أكثرخبالف اإلنسان الشاب الذي كل رأسه ممتلئ شعرا؛ ولو  

من صيام  ((: وقوله تعاىل:  لست فدية عن الشهر لكن فدية عما كان متوقعا من العقاب هلذا الذي عصى اهللا

مل يبني اهللا عزوجل الصيام وال الصدقة أما النسك فقد نقول إنه معروف ومشهور وبني  )) أو صدقة أو نسك

؛ و أن الصدقة ثالثة آصع لستة  الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ فبني أن الصيام ثالثة أيام نعم؟ ولكن بني ذلك

؛ ويف هذا أكرب دليل على  ؛ وأما النسك فقال إنه شاة وهو واضح ؟ نصف صاع ؛ لكل مسكني كم مساكني

مل يؤمن بقول اهللا  أن السنة تفسر القرآن وأن من طعن يف السنة فقد طعن يف القرآن أن من طعن يف السنة فإنه

إذ أن الكتاب مل ينب الصيام والصدقة هنا فبينته السنة؛ إذا  )) وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء ((تعاىل: 

فيكون القرآن قد أحال البيان على أيش؟ على السنة وحينئذ يكون البيان بالسنة كما يكون البيان بالقرآن؛ فمن 

الرسول عليه الصالة والسالم فقد أنكر القرآن وكذب قول اهللا: ((وأنزلنا القرآن أنكر شيئا من السنة الثابتة عن 

؛ بدأ باألسهل وال باألغلظ وال مباذا؟ خيتلف  تبيانا لكل شيء)) طيب بدأ اهللا تعاىل بالصيام أو صدقة أو نسك

و؛ نعم صحيح على األحوال، طيب أيها كيف خيتلف أيهم أشد الصيام أو الصدقة؟ على الغين صدقة أسهل 

على الغين الصدقة أسهل وعلى الفقري؟ الصيام أسهل؛ وأما النسك فالظاهر أا غالبا أسهل على كل تقدير ألن 

ثالثة آصع الشك أا أشد؛ الغالب أا أشد؛ أي نعم ختتلف لكن الغالب أا أشد؛ وهلذا بدأ اهللا باألسهل مع 

إلطعام وأحيانا جيعل اإلطعام بدال عن الصيام حىت فيما هو على أن اهللا تعاىل أحيانا جيعل الصيام بدال عن ا

الرتتيب؛ أحيانا جيعل اهللا الصيام بدال عن اإلطعام وأحيانا جيعل اإلطعام بدال عن الصيام؛ ففي كفارة اليمني 

 ((طعام ويف كفارة الظهار أيهما البدل؟ اإل )) فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام ((أيهما بدل؟ الصيام، الصيام؛ 

؛ ويف حديث   لكن هذا يف الغالب الصيام أسهل مث الصدقة مث النسك )) فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا



أمره أن يذبح شاة فإن لم يستطع فليطعم ستة مساكين أو ( كعب بن عجرة أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

وهنا   .فبدأ النيب عليه الصالة والسالم مبا هو أشد ألنه أكمل وبدأ اهللا باألسهل ألنه أيسر ) يصوم ثالثة أيام

مسألة وهي أن كثريا من الناس ـ يهدينا اهللا وإياهم ـ كلما رأوا خمالفة من شخص قالوا عليك ذنبا؛ لو يقول 

يء ذنب كل شيء ذنب حككت رأسي فسقط منه شعرة بدون اختيار وال قصد قالوا عليك ذنب نعم؟ كل ش

شاهدنا نفسه؛ كل من جاء قال عليك دم كل من جاء قال عليك دم وهذا غلط؛ أوال إنه خالف ما أمر اهللا به 

اهللا أوجب واحدا من ثالثة: من صيام، أو صدقة، أو نسك؛ الثاين: أن فيه إلزاما لعباد اهللا مبا مل يلزمه؛ الثالث: 

غالبه يصري هدرا ما ينتفع به؛ الرابع: أن فيه إخفاء حلكم اهللا عزوجل؛ ألن أن الدم يف أوقاتنا هذا يف أيام مىن 

الناس إذا صاروا ما يفتون للدم كأن ما فيه فدية إال هذا وأن ما فيه إطعام أو صيام؛ فالواجب على طالب العلم 

و هذا أو هذا واخرت أنه خيتار واحدا من أمرين: إما أن يرى األسهل ويفيت باألسهل؛ وإما أن يقول عليك هذا أ

فإذا أمنتم فمن تمتع  (( نفسك نعم؟ أما أن يذكر أشدها فقط ويسكت فهذا خالف ما ينبغي للمفيت .

؛ إذا أمنتم  ؟ من االحصار أمنتم من أين )) إذا أمنتم ((الفاء  )) بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

(( ؛ وهنا دخل شرط يف شرط؛ وين؟  )) فمن تمتع (( من االحصار وأتيتم بالعمرة واحلج على وجه الكمال

هذا  )) فما استيسر من الهدي (( هذا الشرط الثاين؛ و )) فمن تمتع ((هذا الشرط األول؛  )) فإذا أمنتم

((فإذا أمنتم فمن تمتع ؛  جواب الشرط الثاين؛ واجلملة من الشرط الثاين وجوابه حمل جزم جواب الشرط األول

؟ يعين تناول ما أحل اهللا له بعد التحلل مثل الطيب واللباس والنساء  متتع ويش معىن متتع الحج))بالعمرة إلى 

؛ أو  الباء هنا للسببية أي بسبب العمرة )) فمن تمتع بالعمرة ((وغري ذلك مما أحل اهللا له بعد حتلله؛ فما إذا 

اع أي أا اليت حصل ا االستمتاع؛ وأيا كان أا الباء كالباء يف قولك: كتبت بالقلم؛ أي أا آلة  االستمت

فاملعىن أن اإلنسان إذا متتع فيما بني احلج والعمرة بسبب العمرة وحتلله منها إىل احلج؛ مىت يبدأ احلج اإلحرام 

أي فعليه ما استيسر من  )) فما استيسر من الهدي ((باحلج فعال مىت يبدأ؟ يف اليوم الثامن من ذي احلجة؛ 



فإن أحصرتم فما استيسر  ((كما قلنا يف قوله أول اآلية:   )) ما استيسر من الهدي ((يقال يف وقوله: اهلدي؛ و 

فإذا متتع اإلنسان بالعمرة إىل احلج فعليه ما استيسر من اهلدي ولكن جيب أن تعرف الفرق بني  )) من الهدي

هذا اهلدي وبني اهلدي السابق؛ اهلدي السابق هدي جربان؛ واهلدي الثاين؟ هدي شكران؛ هلذا قال العلماء يف 

وليس هدي جربان وأما األول فهو اهلدي األول ال يأكل منه؛ ويف الثاين يأكل منه؛ ألن الثاين هدي الشكران 

من مل جيد؛ أيش من مل جيد هديا وال دراهم حياسب ا؟ عام، عام إذا ما  )) فمن لم يجد (( .هدي جربان 

أن   . وجد هديا أو ما وجد دراهم يشرتي ا هديا؛ وأظن بينهما فرقا؛ والذي مل جيدمها مجيعا من باب أوىل

 وأتموا الحج والعمرة هللا ((مث قال: ))  أنفقوا في سبيل اهللا ((؛ ألن اهللا قال: احلج نوع من اجلهاد يف سبيل اهللا

قال  ؟ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي اهللا عنها أا سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم هل على النساء جهاد ))

إاء الشيء على وجه  :فعل أمر؛ واإلمتام هو ؛أمتوا )) أتموا ((جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة) فقوله تعاىل: 

أيش معىن أمتهن؟ أاهن على سبيل  )) وإذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ((الكمال كما قال اهللا تعاىل: 

  ؟ ؛ كلها ؛ شيخ قبل اآلية )) الحج ((؛ وقوله:  أي أوه على سبيل الكمال )) أتموا الحج ((الكمال؛ فمعىن 

يف دليل يعين من فوائد هذه اآلية: وجوب إمتام احلج والعمرة؛ وظاهر  )) وأتموا الحج والعمرة هللا ((: قوله تعاىل

ومل يقل  )) أتموا الحج ((اآلية أنه ال فرق بني الواجب منهما وغري الواجب؛ وجهه؟ وجه هذا الظاهر العموم 

قبل فرض احلج؛ ألن احلج إمنا فرض يف السنة الفريضة؛ فيكون شامال للفريضة والنافلة؛ ويؤيده أن هذه اآلية 

وهي نزلت يف سنة  )) وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ((التاسعة أو العاشر؛ بقوله تعاىل: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن العمرة واحلج سواء يف وجوب  . التسعة السنة اليت تسميها العلماء سنة الوفود

؛  ومن فوائدها: أنه ال جتوز االستنابة يف شيء من أفعال احلج والعمرة . )) الحج والعمرة ((إمتامهما؛ لقوله: 

فلو أن أحدا استناب شخصا يف أن يطوف عنه أو أن يسعى عنه أو أن يقف عنه بعرفة أو أن يقف عنه مبزدلفة 

؛ ملاذا؟ ألن األمر باإلمتام للوجوب؛ فيكون يف ذلك رد لقول أن يرمي عنه اجلمار أو أن يبيت مبىن فإنه حرام أو



احلج فله كالم موضع  لاحلج ويف بعضه؛ أما االستنابة يف نف لمن قال من أهل العلم إنه جتوز االستنابة يف نف

: بيان أو  ومن فوائد اآلية الكرمية  . ية ترد عليهاحلج؛ هذه اآل ل، من يستنيب يف بعض نفآخر؛ لكن ويف بعضه

احلذر مما يفعله بعض الناس اآلن يف التساهل يف رمي اجلمرات حيث أنه يوكلون؛ جتد الرجل النشيط أو املرأة 

النشيطة توكل يف رمي اجلمرات عنها وهذا خطأ خالف هذا األمر وإذا وكلت فإن التوكيل يقع باطال وال يصح 

( من وكل الرجل القادر؛ ألنه خالف ما أمر به اهللا عزوجل وقد قال النيب عليه الصالة والسالم: وكذلك إذا 

أي مردود على صاحبه؛ فيكون فيه احلذر يف هذه اآلية احلذر أو التحذير  ) عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد

املرأة كبرية السن وشق عليها الرمي بعض : إذا كانت  فإن قال قائل  .مما يتهاون به بعض الناس يف رمي اجلمار 

الشيء أو الرجل كبري السن فيشق عليه رمي بعض الشيء فهل جيوز أن يوكل؟ نقول إذا كان يشق عليه الرمي 

على ذلك: أن النيب  لذاته فإن له أن يوكل وإن كان يشق عليه الرمي من أجل الزحام فإنه يؤخر وال يوكل؛ والدليل

مة الناس طما أذن لسودة بنت زمعة أن توكل بل أمرها أن خترج من مزدلفة وترمي قبل حصلى اهللا عليه وسلم 

زحام لكان الرسول عليه الصالة والسالم يبقيها معه حىت تدرك بقية ليلة لواضح؟ ولو كان التوكيل جائزا ملشقة ا

ذه األفعال؛ فلما أذن هلا يف أن املزدلفة وتدرك صالة الفجر فيها وتدرك القيام للدعاء بعد الصالة وال حترم من ه

وا ومل علم بأن االستنابة يف الرمي يف هذا األمر ال جيوز؛ وكذلك لو كان جائزا ألذن للرعاة أن يوكل دفع بليلت

 قلنا إن الدليل يأذن هلم بأن يرموا يوما ويدعوا. طيب فإن قال قائل: ما دليلكم على جواز االستنابة عند العذر؟

حججنا مع النبي  (القوي ما هناك دليل بني؛ فيه دليل وفيه قياس؛ الدليل حديث جابر قال: يف هذا ليس بذاك 

لكن هذا احلديث ضعيف فيه     وهو ضعيف؛ لكن )  صلى اهللا عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم

ك كله ففي بعضه أوىل؛ أهل العلم استأنسوا به واستدلوا به؛ وأما القياس فقالوا إذا جازت االستنابة يف النس

واالستنابة يف النسك كله عند العذر ثابت أو ال؟ نعم، ثابت؛ لكن أيضا هذا القياس فيه نظر كما أن الدليل فيه 

نظر: الدليل من حيث ضعف السند؛ والقياس هو أن يقال هناك فرق بني أن شرع العبادة وتلبس ا وبني من مل 



 يشرع فيها جاز أن يستنيب يف حمل االستنابة فبينهما فرق؛ وهلذا ذهب يشرع؛ فمن تلبس ا لزمته بنفسه؛ ومل

بعض أهل العلم إىل أنه إذا عجز عن الرمي ال بنفسه وال حمموال فإنه يسقط عنه كسائر والواجبات يسقط عنه 

ومن فوائد اآلية  لكن املشهور عند أهل العلم أنه يوكل . )) فاتقوا اهللا ما استطعتم ((ه تعاىل: إىل غري بدل لقول

يعين أمتوها هللا ال لغريه؛ ال ترغب فيها جاها  )) هللا ((؟ من قوله:  : وجوب اإلخالص هللا؛ من أين تؤخذ الكرمية

ومن الفوائد اآلية الكرمية: أن احلج والعمرة خيالفان غريمها يف وجوب  . وال رتبة وال ثناء من الناس وإمنا تتموا هللا

واألمر؟ للوجوب؛ للوجوب ويدل على أنه  )) وأتموا ((تؤخذ يا حسني؟ وأمتوا؛ من قوله: بإمتام نفلهما؛ من أين 

إمتامه، أما غريمها من العبادات فإن النفل ال جيب  )) فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ((للوجوب قوله: 

نه إذا أحصر اإلنسان عن : أ ومن فوائد اآلية الكرمية  . النفل ال جيب إمتامه وقد سبق علينا الكالم يف ذلك

:  ومن فوائدها .))  فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ((؛ ولكن عليه اهلدي؛ لقوله: إمتامهما فله أن يتحلل

؛ كلما مينع من إمتام النسك فإنه جيوز التحلل به وعليه  أن ظاهر مشول االحصار لكل مانع من إمتام النسك

اهلدي؛ أما االحصار بالعدو فأظنه حمل إمجاع؛ أنه إذا أحصر بعدو منعه من إمتام احلج أو العمرة فإنه يتحلل 

؛ بالنص واإلمجاع؛ النص ما هو؟ حتلل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف احلديبية؛ واإلمجاع ال نعلم يف هذا خمالفا

وأما احلصر بغري عدو مثل يا عيسى؟ مثل أن يصيبه مرض؛ نعم مرض أو كسر أو ضياع نفقة أو ما أشبه ذلك 

مما ال يستطيع معه إمتام احلج والعمرة فإن العلماء اختلفوا يف ذلك فمنهم من قال إنه ال حتلل وأنه يبقى حمرما 

واآلية فإن أحصرتم ))  ((ة األولني أن اهللا قال: حىت يزول املانع؛ ومنهم من قال إنه يتحلل كاحلصر بعدو؛ حج

بأن  :نزلت يف شأن قضية احلديبية وهم قد حصروا بعدو فيكون احلصر هنا خاصا بالعدو؛ دليل آخر يقولون

ملا جاءت تشتكي إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم أا مريضة وهي يف احلج قال هلا حجي الزبري بنت  عةباض

رض أو كان االحصار باملرض مبيحا لتحلل ما احتيج إىل أن تشرتط فكانت تسعى بالنسك فلو كان املواشرتطي 

ت بالنسك وإذا عجزت حتللت؛ وأجاب القائلون بأن احلصر عام حلصر العدو وغريه بأن اآلية عامة مطلقة ما 



وم يف اآلية؛ دليل هي عامة مطلقة ما قيد حبصر العدو والعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب هذا دليلهم العم

آخر تعليل هو أن العلة يف جواز التحلل حبصر العدو ما هي العلة؟ عدم القدرة على إمتام النسك وهذا حاصل 

املتماثلني، الشرع ال يفرق بني متماثلني؛  والشرع ال يفرق بني باحلصر بغري العدو، حاصل يف احلصر بغري العدو

ة أا إذا حصل مرضا مينعها من إمتام النسك عباضائدة من حديث ة بأن يقال إن الفعاضبوأجابوا عن حديث 

من خاف أن  فإا تتحلل بال شيء؛ وأما إذا مل تشرتط فإا ال تتحلل إال بدم؛ وحينئذ يظهر فائدة االشرتاط

هو يعوقه مرض أو حنوه عن إمتام النسك؛ ويش الفائدة؟ أنه ال جيب عليه اهلدي لو حتلل ذا احلصر؛ والصواب 

((فما ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب اهلدي على من أحصر؛ لقوله:  . هذا أن االحصار يكون بالعدو وبغريه

: أن من تعذر أو تعسر عليه اهلدي فال شيء عليه؛ ويش الدليل؟ لقوله:  ومن فوائدها . استيسر من الهدي))

ا؛ وقال بعض أهل العلم إنه إذا مل جيد شيئا ومل يقل فمن مل جيد فعليه كذا وكذ )) فما استيسر من الهدي ((

صام عشرة أيام قياسا على أيش؟ على هدي التمتع والصواب أن هذا القياس ليس بصحيح؛ ألن اآلية واحدة 

ذكر اهللا فيها حكم التمتع اهلدي مث الصيام وهنا ما ذكر إال اهلدي؛ وإذا كنتم تقولون إن كفارة القتل ليس فيها 

ها بل هذه فصيام فإطعام فهذه مثل دعلى كفارة الظهار ع الصيام وليس فيها إطعام ومل تقيسوها مث؟ مث إال العتق

أوىل ألن آية القتل وآية الظهار كل واحدة منفصلة عن أخرى لكن هنا اآلية واحدة ففرق اهللا تعاىل بني هذا وهذا 

  . جيب على احملصر إذا مل جيد اهلديأوجب يف هذا الصيام ومل جيب يف هذا صياما فدل ذلك على أن الصيام ال 

؛ وعلى هذا فيجب على  ؟ ثبت بالسنة ؟ لكن وجوب احلق ثبت فني طيب مل يذكر يف اآلية وجوب احللق نعم

احملصر أيش؟ أن حيلق، جيب عليه أن حيلق ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر به وغضب عن الصحابة حني 

لى اهللا عليه وسلم من ترك املستحب بل ال يغضب إال برتك الواجب؛ وعلى تأخروا يف متثيله؛ وال يغضب النيب ص

: أن احملصر ال جيب  ومن فوائد اآلية الكرمية . بداللة السنة؛ والقرآن سكت عنه هذا فيجب على احملصر أن حيلق

؟ ألن اهللا مل يذكر على احملصر إال وجوب اهلدي فلو كان القضاء واجبا لذكره اهللا  ؛ من أين تؤخذ عليه القضاء



؟ يعين يشمل من حصر يف فريضة ومن حصر يف  فإن قال قائل: هل هذا يشمل الفريضة والنافلة . وجل عز

باخلطاب األول ال  نافلة؟ قلنا نعم يشمل الفريضة والنافلة؛ لكن الفريضة إذا حصر عن إمتامها يلزمه فعلها مباذا؟

على أا بدل عن هذه اليت حصر عنها؛ فمثال رجل شرع يف حج الفريضة مث أحصر عن إمتامه، حتلل ذبح اهلدي 

؛ جيب احلج عليه على أنه خماطب به يف  وحتلل جيب عليه اهلدي أو ال؟ جيب عليه اهلدي على أنه قضاء؛ ال، ال

فإن قال  باخلطاب األول ال على أنه بدل عما أحصر عن إمتامه .األصل فإجياب اهلدي عليه إمنا هو باخلطاب؟ 

قائل: كيف تقولون إنه ال جيب القضاء يف النفل وقد مسيت العمرة اليت وقعت يف السنة السابعة مسيت مباذا؟ 

 ؛ وتسميته ذا دليل على أا قضاء؟ فاجلواب أن يقال: مل تسمى عمرة القضاء ألن الناس قضوها عمرة القضاء

ولكنها عمرة القضاء من املقاضاة فإن نفس الكتاب الذي كتب بني الرسول عليه الصالة والسالم و قريش هذا 

اليت وقعت بني الرسول عليه الصالة  ملعىن عمرة القضاء من باب أيش؟ املقاضاة يعين املصاحلةعليه؛ فا ىاضقما 

السنة التالية ليس كلهم من الذين أتوا يف السابقة، ما والدليل على هذا: أن الذين أتوا للعمرة يف  وقريش؛والسالم 

هم كلهم الذين حصروا فدل هذا على عدم وجوب القضاء هذا صحيح أن من حصر عن إمتام النسك وكان قد 

فإذا مل  )) وأتموا ((؛ فإن قال قائل: أليس اهللا قد أمر بإمتامهما  ؟ نعم أدى الفريضة فال قضاء عليه واضح

وجبت القضاء؟ قلنا إمنا أمر اهللا باإلمتام وجعل كفارة ذلك اإلمتام ويش جعله؟ اهلدي فيكون اهلدي حيصل اإلمتام 

: أنه البد أن يكون هذا اهلدي مما يصح أن يهدى  ومن فوائد اآلية الكرمية مربئا للذمة مسقطا باألمر لإلمتام. 

وأل هنا للعد؛ أي ))  الهدي ((لقوله تعاىل: بأن يكون بالغا من السن، ساملا من العيوب املانعة يف اإلجزاء؛ 

ال تذبحوا إال  ( العهود؟ الذهين، الذهين اهلدي املعلوم عندكم؛ وهو الذي قال فيه الرسول عليه الصالة والسالم

وال تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ  ((مث قال تعاىل:  . مسنة إال أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن)

يؤكل كل شيء  الشيخ : ؟ ما يؤكل من هذا اهلدي أو؟  طيب هل يؤكل من هذا الدم السائل :)) الهدي محله

 الشيخ :؟  جزاء الصيد يؤكل أو ما يؤكل السائل : ؛ وأما ما فيه فعليه فإنه ال يؤكل . فيه فما استيسر فهو يؤكل



أما ما ستيسر من اهلدي والتمتع فإنه   ال يؤكل ألن اهللا جعلها كفارة. الشيخ :؟  فدية األذاء السائل : . ما يؤكل

: حترمي  يستفاد من هذه اآلية الكرمية )) ... وال تحلقوا رؤوسكم حتى تبلغ الهدي محله ((قال:  يؤكل منه.

وهل النهي عام لكل رأس أو لكل الرأس ولبعضه؟ ))  وال تحلقوا رؤوسكم ((حلق الرأس على احملرم؛ لقوله: 

للرأس ولبعضه يعين إذا لو حلق بعضه وقع يف اإلمث أو ال؟ وقع يف اإلمث، نعم وقع يف اإلمث ألنه سبق لنا أن النهي 

يتناول مجيع أجزاء املنهي عنه؛ فإذا قلت لك: ال تأكل اخلبزة؛ وأكلت منها امتثلت أو ال؟ ال، ما امتثلت؛ طيب  

؛ فيستفاد  )) ال تحلقوا رؤوسكم ((يشمل احللق حلق الرأس كله أو بعضه  )) ال تحلقوا رؤوسكم ((ك كذل

وهل يستفاد منه حترمي حلق شعر غري الرأس؟ ال، ما يستفاد؛ ألن اهللا خص  . منه: حترمي حلق الرأس على احملرم

ال يدخل يف اآلية الكرمية ألنه ليس من النهي حبلق الرأس فقط وأما الشارب واإلبط والعانة والساق والذراع ف

؛ وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر، أهل الظاهر يقولون ما حيرم على اإلنسان أن حيلق بشيء من شعره إال  الرأس

وقالوا إنه حيرم  ولكن أكثر أهل العلم أحلقوا  به شعر بقية البدن )) ال تحلقوا رؤوسكم ((الرأس؛ ألن اهللا خصه 

حيلق أي شعر من بدنه حىت حلق العانة وحلق اإلبط وحلق الساق حلق الذراع حرام عليه؛ القياس على احملرم أن 

وجهه أو العلة اجلامعة: أن كال منها شعر فيلحق هذا ذا؛ ولكن ملن قال بتخصيصه بالرأس أن مينع هذا القياس 

ه؛ ألن حلق الرأس نسك فلو فيقول هذا قياس غري صحيح ألنه إمنا ي عن حلق شعر الرأس لتعلق النسك ب

حلقه احملرم مث وصل إىل التحلل هل يبقى عنده شعر حيلقه أو يقصر منه ؟ ال؛ فلهذا ي عنه؛ أما بقية الشعور 

طيب األظافر هل  . فال تعلق هلا بالنسك فيكون هنا القياس غري صحيح لوجود الفارق بني املقيس واملقيس عليه

؛ األظافر ال هي يف الشعر وال هي يف الرأس أيضا فهي أبعد من إحلاق شعر  ، ما تلحق حتلق بشعر الرأس؟ ال

: أا ليست من  بقية البدن يعين إحلاق األظافر بشعر الرأس أضعف من إحلاق شعر بقية البدن؛ ووجه الضعف

 يرى نوع الشعر صحيح أا تشبه الشعر  أا جزء منفصل لكنها ال تشبه ليست من نوع الشعر؛ وهلذا من مل

حترمي حلق شعر بقية البدن فإنه ال يرى ويش ال يرى؟ حترمي قصر األظافر من باب أوىل؛ لكن مجهور أهل العلم 



م؛ عنوالت هعلى أن تقليم األظافر حمرم قياسا على حترمي حلق شعر الرأس؛ ويش العلة؟ يقولون ملا يف ذلك من الرتف

واضح؛ السبب: أن العرب يف زمنهم ال يرتفهون حبلق الرأس؛أليس  ولكن هذا القياس أو هذه العلة عند التأمل غري 

كذلك؟ بلى؛ بل الرفاهية عندهم يف إبقاء الرأس وترجيله وتسرحيه ودهنه والعناية به؛ وهلذا ليس من املعتاد عندهم 

يف مجيع معلوالا ثانيا: أن العلة البد أن تطرد  أن يرتفهوا حبلق شعر الرأس فليست العلة إذا يف شعر الرأس الرتفة.

وإال كانت باطلة وهذه العلة ال تطرد بدليل أن اإلنسان لو ترفه وهو حمرم تتنظف، تتغسل، وأزال الوسخ عنه، 

ليس حبرام؛ فالعلة  وهل هذا حرام؟ اإلحرام جديدا غري الذي أحرم به هل يكون مرتفيا؟ نعم، يكون مرتفيا؛ ولبس

ة أي أن إحلاق األظافر وإحلاق بقية شعر اجلسم بشعر الرأس ليست يف احلقيقة ما هي ظاهرة يف هذه املسأل

بظاهرة؛ ولكن نظار إىل أن عليها مجهور أهل العلم ال بأس أن يقال للناس اتركوها احتياطا مراعاة لقول اجلمهور 

للحلق؛ فلو أخذ اإلنسان شعرة أو  البد أن يكون هنالك مسمى )) ال تحلقوا رؤوسكم ((وقوله:   نعم.

عرتني أو ثالث شعرات من رأسه فهل يقال إنه حلق؟ ال يقال إنه حلق؛ وهذه املسألة مما تنازع فيه أهل العلم؛ ش

فقال بعضهم: إذا أخذ شعرة من رأسه فقد حلق فعليه فدية لكن فدية إطعام مسكني وإذا أخذ شعرتني فإطعام 

كل مسكني نصف صاع أو صيام ثالثة مسكينني وإذ أخذ ثالث شعرات فدم،  فدم أو إطعام ستني مساكني ل

أيام؛ وقال بعض العلماء: إن احلكم يتعلق بربع الرأس؛ فإن حلق دون الربع فال شيء عليه؛ وهذا الشك أنه حتك 

ما عليه دليل فال يكون صحيحا بل هو ضعيف؛ وقال اآلخرون: تتعلق الفدية مبا مياط به األذى؛ ومعىن مياط 

 ((الة األذى وهذا ال يكون إال جبزء كبري من الرأس؛ وعللوا ذلك قالوا ألن اهللا قال: يعين يزال أي مبا حيصل به إز 

فدل هذا على أن احملرم الذي يتعلق به الفدية هو أيش؟  )) فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية

ه األذى صحيح أن ما مياط به األذى وهذا مذهب مالك وهو صحيح من حيث إن الفدية ال جتب إال ما مياط ب

من حيث إن الفدية ال جتب إال مبا مياط به األذى فقط؛ لكنه غري صحيح من حيث إن التحرمي يتعلق مبا مياط 

. فإن قال قائل ويش هذا  به األذى فقط بل التحرمي يتعلق مبا يسمى حلقا والفدية تتعلق مبا مياط به األذى



تقسيم العلماء ما قالوا هذا الكالم ؟ نقول دليلنا على هذا التقسيم هذا غري معروف فأين دليلك على هذا ال

هذا  )) وال تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ((نيب صلى اهللا عليه وسلم؛ التقسيم اآلية الكرمية وفعل ال

فمن كان منكم مريضا أو  ((عام لكل حلق أو ال؟ كل ما يسمى حلقا فإنه منهي عنه يف هذه اآلية؛ مث قال: 

إذا قدرنا  )) أو به أذى ((فأوجب الفدية فيما إذا حلق حلقا يزول به األذى كقوله:  )) أذى من رأسه ففديةبه 

إنسان رأسه يؤذيه وبه اهلوام فحلق منه مقدرا سينيت مرتا يزول به األذى أو ال؟ ما يزول به األذى واهللا إمنا أوجب 

عل الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقد احتجم وهو حمرم يف الفدية يف حلق ما يزول به األذى ؛ ويدل لذلك أيضا ف

يافوخة يف أعلى رأسه احتجم وهو حمرم؛ ومعلوم إن احلجامة حتتاج إىل حلق الذي يكون به اآللة، آلة احلجامة؛ 

ومل ينقل أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه افتدى ما نقل أنه افتدى فدل ذلك على أن احلق حمرم وأما ما تتعلق 

به الفدية فهو ما مياط به األذى؛ فيكون يف هذا القول موافقة للجمهور وموافقة لإلمام مالك؛ موافقة للجمهور 

ويستفاد  يف ماذا؟ يف حترمي م يسمى حلقا؛ وموافقة لإلمام مالك يف أنه ال جتب الفدية إال فيما يزال به األذى .

الرقبة جائز وال ال؟ جائز إال على قول من يرى إحلاق بقية أن حلق  )) وال تحلقوا رؤوسكم ((من اآلية الكرمية: 

 يبلغ يصل؛ أظن شرحناها؟ )) وال تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ((شعر البدن حبلق الرأس؛ وقوله: 

إال بعد  )) حتى يبلغ الهدي محله ((يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أنه ال جيوز احللق إال بعد النحر لقوله: 

وقلدت هديي  حر وإىل هذا ذهب كثري من أهل العلم مستدلني بقوله صلى اهللا عليه وسلم: (إين لبأت رأسيالن

 (( فال أحل حىت أحنر) وقال: من ساق اهلدي فإنه ال حيلق حىت أيش؟ حيل نعم؛ فال حيلق حىت ينهى؛ لقوله:

رمية وعندهم فعل الرسول صلى اهللا عليه وهؤالء الذين قالوا به عندهم ظاهر اآلية الك))  حتى يبلغ الهدي محله

طيب وهذا صحيح لو ال ورود األحاديث جبواز احللق قبل النحر؛ )  فال أحل حتى أنحر (وسلم حيث قال: 

سئل في يوم العيد عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم وال أخر إال ( فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 وعلى هذا فتكون ظاهر اآلية الكرمية  قال: افعل وال حرج)


